Załącznik nr 2
OGŁOSZENIE NA www.
Wzbudnik + Komora klimatyczna

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składnia ofert
w postępowaniu przetargowym na inwestycję:
„Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną
oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji”

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Organizator przetargu:
Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce
2. Siedziba, Kod pocztowy, województwo,
ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z
komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Celem postępowania jest wybranie dostawcy zestawu do badań odporności elementów na
oddziaływania mechaniczne i klimatyczne.
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Wymagania dla zestawu:
➢ podstawowe parametry techniczne zestawu zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia;
➢ zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie równoczesne
czynników mechanicznych i klimatycznych;
➢ zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie niezależnie
czynników mechanicznych i klimatycznych;
➢ zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie czynników
mechanicznych w osiach X, Y i Z;
➢ zapewnić możliwość rejestracji wyników badań;
➢ zapewnić możliwość zaprogramowania kilku cykli (profili) pomiarowych;
➢ zapewnić możliwość realizacji badań według cykli (profili) pomiarowych zawartych w
Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty w których zaoferowany sprzęt nie
spełnia wymagań podanych w Załączniku 3 będą odrzucone.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta winna zawierać:
➢ Cenę wzbudnika ze stołem ślizgowym i komory klimatycznej wraz z osprzętem, dostawą,
montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem 12 osób wskazanych przez
Zamawiającego.
➢ Czas dostawy.
➢ Opis techniczny dla elementów zestawu, m.in.:
o dane techniczne;
o zakresy pomiarowe;
o graniczne wielkości pomiarowe;
➢ Zaświadczenie o wpisie do KRS lub rejestru działalności gospodarczej.
➢ REGON.
➢ Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
➢ Oświadczenie o niezatrudnianiu do realizacji zamówienia na terenie Zamawiającego
obcokrajowców.
➢ Warunki płatności.
➢ Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
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➢ Wymagania dla Zamawiającego w zakresie:
o przygotowanie podłoża posadowienia zestawu (podłoga w laboratorium);
o minimalne wymiary bramy wjazdowej do pomieszczenia (wprowadzenie
zamówionych urządzeń);
o mediów (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze);
o warunków klimatycznych w pomieszczeniu (laboratorium) – jeśli są wymagane dla
prawidłowej pracy zestawu.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
2. Oferty można składać w odniesieniu do całości zamówienia.
3. O udziale w postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Wykonawczy, którzy posiadają
zdolności techniczne lub zawodowe.
4. Wykonawca spełni warunek wskazany w ust. 3 jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dostawy zespołu wzbudnika z/lub komorą klimatyczną, których suma
wynosi co najmniej 4 000 000,00 PLN.
5. Zakładany termin dostawy powinien odbyć się do 31 stycznia 2020 r. przy czym Zamawiający
dopuszcza wskazanie terminu dłuższego, o ile zostanie przedłożone w tym zakresie
uzasadnienie

określające

przyczyny

braku

możliwości

wykonania

zamówienia

w

zaplanowanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się
sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z
załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności
gospodarczej

lub

osoby

posiadające

pisemne

pełnomocnictwo

w

tym

zakresie.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
8. Wszystkie

strony

oferty

wraz

z

załącznikami

muszą

być

spięte

lub

zszyte

i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony
powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie
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oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może
powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności
– min. 60 dni.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą na adres:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.,
ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka

➢ Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem
Spółki i opisaną hasłem: „Przetarg - zestaw do badań mechanicznych i
klimatycznych”.
➢ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
➢ W każdym przypadku liczy się czas wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.
2. Termin składania ofert upływa 12.07.2019 r do godz. 14.30.
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INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT
1.

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
– 50 %,
czas realizacji
– 30 %,
gwarancja
– 10 %,
doświadczenie
– 10 %,
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
cena

2.

P= Pc+ Pt+Pg+Pd
gdzie:
P
Pc
Pt
Pg
Pd

- suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena, kryterium
termin dostawy oraz kryterium gwarancja
- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena
- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji
- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja
- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie

A. Zasady oceny w kryterium cena :
Pc=Cof.min / Cof.bad ×50 %
gdzie :
Pc
Cof.min
Cof.bad
„50%”

- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,
- najniższa cena wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających
odrzuceniu
- cena rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego
- znaczenie procentowe kryterium

B. Zasady oceny w kryterium czas realizacji:
Pt=Tofmin/Tofbad x 30%
gdzie:
Tofmin
Tofbad
„30%”

-najniższy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych
ofert nie podlegających odrzuceniu
-czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza
ofertowego
- znaczenie procentowe kryterium

str. 5/8

C. Zasady oceny w kryterium gwarancja:
Udzielenie minimum 2 letniej gwarancji – 10 pkt.
Udzielenie gwarancji poniżej 2 lat – 0 pkt.
D. Zasady oceny w kryterium doświadczenie:
Posiadanie referencji na wykonanie podobnych prac na kwotę równą bądź wyższą niż
4 mln zł zgodnie z wymaganiami – 10 pkt.
Posiadanie referencji na kwotę niższą niż wskazaną przez Zamawiającego na
wykonanie podobnych prac – 0 pkt.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Nie jest wymagane wadium.
2. Wymagana jest minimum 2 letnia gwarancja na poprawne działanie zestawu badawczego.
3. Termin udzielania informacji do 08.07.2019 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a
postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych
regulaminów obowiązujących w Spółce.
6. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie
udostępniana.
7. Termin otwarcia ofert nastąpi w terminie do 4 dni po upływie terminu składania ofert.
8. O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą
elektroniczną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru dostawy i uruchamiania.
10. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Złożone
oferty nie podlegają zwrotowi.
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OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
(1) W zakresie merytorycznym
• Pan Witold Puchalski,
tel. 22 781 99 71, wew. 650,
e-mail: witold.puchalski@wze.com.pl
• Pan Tomasz Wędzik,
tel. 22 781 99 71, wew. 646,
e-mail: tomasz.wedzik@wze.com.pl
(2) W sprawach formalnych
• Pan Roman Graczyk,
tel. 22 781 99 71, wew. 237,
e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl
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